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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Prazo para declarar o IR 2015 termina à 
meia-noite; evite multa

Faltam poucas horas para o fim do prazo de declaração doIm-
posto de Renda: o contribuinte que ainda não enviou o docu-
mento tem até as 23h59 desta quinta-feira (30) para fazê-lo sem 
receber multa. A multa mínima por atraso é de R$ 165,74, mas 
pode atingir até 20% do imposto devido.
Até as 17h de quarta-feira (29), a Receita ainda esperava receber 
cerca de 4,2 milhões de declarações. Com o excesso de contri-
buintes enviando a declaração num período curto, o sistema da 
Receita pode enfrentar instabilidade, como ocorreu em anos an-
teriores, e exigir paciência.

Câmara aprova pena de até três anos para 
quem matar animais

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira projeto 
que criminaliza atos violentos praticados contra cães e gatos. De 
acordo com a proposta, são penalizadas ações que atentem con-
tra a vida, a saúde e a integridade física ou mental dos animais. O 
texto, agora, segue para análise do Senado.
O projeto, de autoria do deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP), 
estabelece pena de um a três anos para quem matar um cão ou 
gato. Atualmente, a pena varia de três meses a um ano, além de 
multa, para quem praticar maus-tratos contra animais. Se a ação 
resultar na morte do bicho, a pena é elevada em até um terço. 
Originalmente, a previsão do novo texto era de cinco a oito anos 
de prisão, mas os deputados reviram a medida por avaliarem que 
a punição estava muito alta - poderia, em alguns casos, se igualar 
ao crime de homicídio, que varia de seis a vinte anos de cadeia.
Em casos de eutanásia para processos “irreversíveis” e realiza-
dos de forma assistida e sem causar dor ao animal, não haverá 
punição. No entanto, se a morte do cão ou do gato for realizada 
sem comprovação de enfermidade infectocontagiosa ou para fins 
de controle populacional, a pena continua de um a três anos de 
reclusão. A punição será aumentada em um terço se o ato for 
cometido com o uso de veneno, asfixia, tortura ou outro meio 
cruel.
O projeto também pune os agentes públicos que tenham por 
função preservar a vida dos animais e deixarem de prestar socor-
ro ou não solicitarem socorro de autoridade pública a animais 
em risco. Nesse caso, a reclusão é de um a três anos.
Há ainda a previsão de detenção de três meses a um ano para 
aqueles que abandonarem cães ou gatos ou colocarem em risco a 
vida, a saúde e a integridade física deles. Para a promoção de luta 
entre cães, a pena é de três a cinco anos de prisão.
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA 
EXERCÍCIO DE 2015 

 
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as 
Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais 
com base no Decreto-lei nº 1.166/71, com redação dada pela Lei 9.701/98, que dispõe 
sobre a Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e 
ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vem NOTIFICAR e CONVOCAR os 
produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados 
e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como 
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e 
c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-
lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá 
ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2015, em qualquer estabelecimento 
integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2015), 
constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e 
atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base 
nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. 
Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via 
postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da 
Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do 
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da 
CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa contra o 
lançamento e a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, 
por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, 
Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser 
enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é 
composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores 
Rurais.  
 

Brasília, 28 de abril de 2015. 
 
 

João Martins da Silva Júnior  
Presidente 
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Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PP 012/2015
Objeto: Contratar empresa para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica e elétrica  dos veículos  e má-
quinas  pertencentes a frota deste município: Empresa vencedora: EDMILSON DE SOUZA-ME, CNPJ 34.080.606/0001-04, VALOR 
GLOBAL R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do 
Município disponível no site www.serradourada.ba.gov.br.  Serra  Dourada/BA, 20/04/2015. Carlos Marques Rodrigues - Pregoeiro.

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 046/2015 – Com base no art. 25, inc. II da Lei 8.666/93: reconheço integralmen-
te a Inexigibilidade de Licitação relativa ao Processo Administrativo MSD/099.04.2015, em favor da contratação da empresa: MD 
SAÚDE S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 11.062.843/0001-39. Objeto: Prestação  de serviços médicos hospitalar e ambulatorial de 
especialidade em Ortopedia/Traumatologia e cirurgia ortopédica com atendimento na sede da contratada. Valor Mensal Estimado: 
R$ 12.000,00.  Vigência: 17/04/2015 à 31/12/2015. Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação supracitado. Fundo Municipal de 
Saúde, Serra Dourada/BA, 17/04/2015. José Carlos Souza de Jesus - Secretario Municipal de Saúde.

Extrato do Contrato n°. 097/2015
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.230.366/0001-73 e a Srª. ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO, inscrita no 
CPF/MF 841.390.055-72, RG. nº V418825-0 e CRM sob. n° 21569. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. OBJETO: Prestação de serviços 
médicos ambulatorial a serem prestados junto ao PSF Antonio Carlos Magalhães em Serra Douradinha, valor mensal de R$ 9.000,00 
(nove mil reais). Uma estimativa de 04 (quatro) plantões (mensal) de 24 horas como médica plantonista no Hospital Municipal nos 
fins de semana, valor R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) cada. Prestação de serviços médicos especializados em Ultra-
sonografia com o fornecimento do aparelho, a serem prestado junto ao Hospital Municipal, valor mensal estimado em R$ 7.300,00 
(sete mil e trezentos reais) e como Diretora Clinica do Hospital Municipal Antonio de Souza Fagundes no valor mensal de R$ 
3.000,00 (três mil reais) neste  município de Serra Dourada/BA. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 27.100,00 (vinte e sete mil e cem  
reais). VIGÊNCIA: 01/04/2015 à 31/12/2015. DOT. ORÇAMENTÁRIA: 02.06.000 – Sec. de Saúde; 2.075 – Manut. do Bloco Médico 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital; 36.00.00 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física; Fonte - 14. DATA DA ASS.: 
01.04.2015. Serra Dourada/BA. José Carlos Souza de Jesus - Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO PP 012/2015
Objeto: Contratar empresa para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica e elétrica  dos veículos  e má-
quinas  pertencentes a frota deste município: O Pregoeiro Adjudica em favor da empresa EDMILSON DE SOUZA-ME, CNPJ 
34.080.606/0001-04, VALOR GLOBAL R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Demais atos resultantes dessa licitação serão publica-
dos no Diário Oficial do Município disponível no site www.serradourada.ba.gov.br.  Serra  Dourada/BA, 20/04/2015. Carlos Marques 
Rodrigues - Pregoeiro.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N° 080/2015
Contratante: Fundo Municipal de Saúde, representado pelo o Sr. José Carlos Souza de Jesus - Secretario Municipal de Saúde. Contra-
tada a Srª MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES: Fica  rescindido  o contrato a contar de 27/04/2015,  renunciando as partes de 
maneira irrevogável e irretratável à indenização, cobranças de multas rescisórias ou equivalentes de forma administrativa ou judicial. 
Justificativa: Rescisão do contrato a pedido da contratada. Serra Dourada/BA 27/04/2015. José Carlos Souza de Jesus - Secretario 
Municipal de Saúde.
Extratos dos Contratos n°. 089 e 089-A/2015, oriundo do Pregão Presencial 009/2015
PARTES: Município de Serra Dourada, CNPJ: 14.222.277/0001-73 e as empresas: CLÉRISTON AUGUSTO DA SILVA FROTA - ME, 
inscrita no CNPJ nº. 34.256.891/0001-63, fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor Global: R$ 35.330,00 vencedora do lote 01, e EL-
VES PEREIRA TONHÁ - ME, inscrita no CNPJ nº 06.313956/0001-20, Valor Global: R$ 39.100,00, vencedora do lote 02. OBJETO: 
Prestação de serviços de filmagem edição e finalização de vídeo, apresentação de eventos em telões e locução em eventos, serviços de 
produção de spot de áudio,  para atender às secretarias e órgãos deste município. VIGÊNCIA: de 15 de 04 a 31 do 12 de 2015. DOT. 
ORÇAMENTÁRIA: 02.02.000 – Sec. Municipal de Adm. e Finanças; 2.003 – Manut. do Serviço de Adm. e Finanças; 39.00.00 – Ou-
tros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte 00; 02.04.000 – Sec. de Educação e Cultura; 2.026 - Realização de Eventos Cívico, 
Artístico e Populares; 2.019 – Manutenção do Ensino Fundamental; .39.00.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 
00 e 01; 02.05.00 – Sec. Municipal de Assistência Social; 2.030 Manut. Da Sec. de Assistência Social; .39.00.00 – Outros Serviços Ter-
ceiros – Pessoa Jurídica - Fonte 00; 02.06.000 Sec. Municipal de Saúde; 2.035 Manut. Da Sec. de Saúde; 39.00.00 – Outros Serviços 
Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte 02. DATA DA ASS.: 15/04/2015. Município de Serra Dourada. José Milton Frota de Souza – Pre-
feito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
    ESTADO DA BAHIA 
  CNPJ: 13.654.421/0001-88 
 
 

Praça Durvalmerido Bandeira Coité, nº 01 – Centro – Angical-BA – Fone Fax: (77) 3622-2468 
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Esta edição encontra-se no site: www.angical.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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